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Aan de leden en zij die zich verbonden 
voelen met de schutterij 
 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Ik schrijf deze woorden kort na de persconferentie van 
vrijdag 26 november waarbij we wederom met slecht 
nieuws zijn geconfronteerd. In de week hiervoor werd 
pijnlijk zichtbaar hoe we hier in Nederland meer en 
meer tegenover elkaar komen te staan. Rellen, harde 
woorden, opruiende teksten, het warme samen-gevoel 
van begin vorig jaar lijkt helemaal verdwenen te zijn. 
Bij ons allemaal bekruipt misschien soms wel eens het 
gevoel dat de rek eruit is, dat we ‘het’ gewoon even 
moe zijn. En dat kan bijna ook niet anders na nu bijna 
2 jaar waarbij het in bedwang houden van het 
coronavirus tot allerlei maatregelen heeft geleid, 
waarbij na elke versoepeling daarvan weer nieuwe 
maatregelen nodig waren. Er lijkt geen einde aan te 
komen… 

En toch, en toch moeten we samen proberen de moed 
erin te houden. En toch willen we proberen om doelen 
te stellen, dingen te organiseren om de onderlinge 
band met elkaar in stand te houden. En daarom was het 
heel fijn dat we op 2 oktober toch één dag 
Schuttersfeest hebben kunnen vieren.  

 

En daarom was het ook heel fijn dat op 31 oktober 
onze Marketentsters hun 10-jarig bestaan als sectie 
met een geweldige Marketentstersdag hebben kunnen 
vieren. En daarom zijn we nu ook volop bezig om op 
zondag 9 januari een Nieuwjaarsborrel te gaan 
organiseren voor al onze leden en alle buurtbewoners 
van Oud-Dijk. De kans is aanwezig dat we deze 
Nieuwjaarsborrel af moeten blazen, maar mocht het 
door kunnen gaan dan zijn we er klaar voor! 

Ik hoop dat we elkaar in 
deze donkere dagen een 
beetje tot steun kunnen zijn. 
Dat we naar elkaar toe 
bruggen slaan en verbinding 
met elkaar blijven zoeken. 
Stuur elkaar een kaartje, laat 
elkaar weten dat je een luisterend oor wil bieden als 
het nodig is. Bied aan om een boodschap te doen voor 
wie in quarantaine moet verblijven. Het zijn de kleine 
dingen die zoveel kunnen betekenen. 

Beste schuttersvrienden en vriendinnen, namens het 
bestuur wens ik jullie allemaal een goed, gelukkig en 
vooral heel gezond 2022 toe. 

Antonie Zopfi. Voorzitter 
 

SCHUTTERSFEEST 2 OKTOBER, ÉÉN DAG OM 

NOOIT TE VERGETEN  

Eindelijk, na lang wachten en uitstel kon dan op 
zaterdag 2 oktober onze wit/blauwe vlag in top om één 
dag Schuttersfeest te kunnen vieren. Met een QR-code 
als toegangsbewijs was het die dag mogelijk om het 
feestterrein te betreden en gelukkig hebben veel van 
onze leden die kans gegrepen. Het was fijn om elkaar 
weer te zien en te spreken. 

Nadat door onze Beschermheer Xaf Hendriksen 
samen met zijn vrouw Mimi de vlag was gehesen was 
er een vendelhulde voor onze uittredende konings-
paren Thomas en Sanne Gies (schutters koningspaar) 
en Servie en Angeline Loeters (ruiterkoningspaar) en 
Jeugdkoning Robin van Geemen die door alle corona-
perikelen hun koningschap een jaar hebben verlengd. 
We zijn hen daar zeer dankbaar voor.  
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Eveneens werd vendelhulde aangeboden aan de 
aanwezige jubilarissen Tonnie Willemsen (60 jaar lid) 
en Theo Booltink (40 jaar lid). 

Na de vendelhulde gingen de bielemannen aan het 
werk. Voor Dorus Loeters en Tim Koppenol was het 
de eerste keer dat zij hun kunsten mochten vertonen en 
dat hebben ze op uitstekende wijze gedaan. Met 
vereende krachten werd de stam doorgeslagen en 
konden de wedstrijden van start gaan, maar niet 
voordat van een consumptie kon worden genoten die 
ons door onze Beschermheer werd aangeboden. 

 

Aan het eind van de middag konden we overgaan tot 
de prijsuitreiking en de huldiging van onze nieuwe 
koningen: onze standaardvaandeldrager Ronnie 
Jansen wist de door hem zo felbegeerde ruiter-
koningstitel in de wacht te slepen. Bieleman Xeno 
Hildering schoot zich tot schutterskoning. Mik 
Tangelder werd onze Jeugdkoning en Sep Tangelder 
de ‘Ster van St. Isidorus’.  

Nadat de vendeliers de vendelhulde brachten kwamen 
de bielemannen nog éénmaal in actie waarna het in de 
tent nog lang gezellig is gebleven met de muzikale 
begeleiding van Duo Double. 

We mogen van geluk spreken dat we dit bijzondere 
Schuttersfeest dit jaar toch nog konden vieren. Een 
woord van dank aan iedereen die geholpen heeft met 
het opzetten en afbreken van de tent, de opbouw en het 
opruimen van het feestterrein, de hulp bij de 
wedstrijden en jullie aanwezigheid op het feestterrein. 
Dankzij jullie allemaal is ons Schuttersfeest op 2 
oktober een dag geworden om nooit te vergeten. 
 

MARKETENTSTERSDAG GROOT SUCCES 

Dit jaar werd op zondag 31 oktober in Partycentrum 
Plok in Oud-Dijk de Marketentstersdag gehouden 
voor de Marketentsters uit Gelderland.  

Deze dag werd georganiseerd door onze eigen 
Marketentsters Sandra, Ilena en Lynn samen met de 
bestuursleden (en voormalig Marketentsters) Wilma 
en Lynne.  
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Zij waren deze uitdaging aangegaan omdat de Marke-
tentsterssectie dit jaar 10 jaar bij onze schutterij actief 
is. Een jubileum dat ze samen met de Gelderse 
Marketentsters wilden vieren.  

 

Spannend bleef het tot de laatste week of deze dag 
door kon gaan, Gelukkig waren de maatregelen i.v.m. 
corona op dat moment nog zodanig dat alle 
voorbereidingen niet voor niets waren geweest. Het 
was een dag waarbij de Marketentsters zelf centraal 
stonden en dat werd benadrukt in de toespraak die 
werd gehouden door onze voorzitter Antonie Zopfi. 
De dag werd vervolgens officieel geopend door Elize 
Sanders (namens de Marketentstersjury).  

Een van de hoogtepunten van de dag was het moment 
van bezinning onder leiding van Mimi Hendriksen en 
Mary Zopfi waarbij zanggroep Vocaal op een 
prachtige wijze voor de muzikale invulling zorgde.  

 

Na de traditionele groepsfoto van alle Marketentsters 
en als intermezzo een vendelhulde van onze senioren 
en jeugdvendeliers volgde een gezellig samenzijn 
waarbij DJ Guus Meurs de feeststemming een extra 
zetje gaf. Een verrassingsoptreden van Marga Geurts 
en haar twee collega’s, waarbij op ludieke wijze een 
auditie voor een extra Marketentster werd gedemon-
streerd, zorgde voor veel hilariteit. 

Wij feliciteren onze Marketentsters met deze 
succesvolle dag en natuurlijk ook met hun 10-jarig 
jubileum! 

 

OLD DIEKS NEI JAOR WENSEN OP ZONDAG  

9 JANUARI 2022 

Onzekere tijden waren het afgelopen jaar en dat geldt 
helaas ook nog steeds voor het volgend jaar.  Om de 
moed erin te houden en voor het begin van 2022 toch 
iets leuks in het vooruitzicht te hebben zijn de 
voorbereidingen gestart voor een Nieuwjaarsborrel bij 
Partycentrum Plok.  

Op zondag 9 januari zijn al onze leden en alle 
inwoners van Oud-Dijk uitgenodigd om elkaar daar 
een goed en gezond Nieuwjaar te wensen. 
Vanzelfsprekend gaan we dit alleen doen als de 
maatregelen die op dat moment van kracht zijn zo’n 
bijeenkomst op een goede en zinvolle manier mogelijk 
maken. Hou daarom de komende tijd onze website en 
Facebookpagina in de gaten. Middels Nieuwsflitsen 
zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden 
van de actuele stand van zaken. 

Staan alle seinen op groen dan is vanaf 14.00 uur 
iedereen welkom bij Plok voor de Nieuwjaarsborrel. 
We hanteren de toegangsregels zoals die dan geldend 
zijn, op dit moment betekent dat dat iedereen vanaf 12 
jaar in het bezit moet zijn van een QR-code en een 
geldig legitimatiebewijs. De entree is gratis en een 
kopje koffie wordt aangeboden. Voor de verdere 
consumpties kunnen munten bij Plok worden 
aangeschaft.  

In een rustige sfeer kunnen we elkaar Nieuwjaar 
wensen en is er volop gelegenheid om gesprekjes met 



 

https://isidorus.oud-dijk.nl/ Secretariaat E-mail: secretaris@oud-dijk.nl  Mobiel: 06-33636171   Pagina 4 van 4 

Schutterij St. Isidorus 
Oud-Dijk    1931- 2021 
Nieuwsbrief 70     December 2021 

elkaar aan te knopen. In de loop van de middag 
worden de jubilarissen van de schutterij gehuldigd en 
vervolgens wordt aan hen en aan onze koningsparen 
een vendelhulde gebracht. Vanaf 16.00 uur zal de 
bekende DJ Niels de feeststemming verhogen zodat 
het volume kan worden opgevoerd en er gedanst kan 
worden. Met de invulling van de middag op deze wijze 
hopen we zowel jong als oud, buurtbewoners en leden 
een plezier te doen. Om 19.00 uur is de Nieuwjaars-
borrel 2022 ten einde en gaan we vol goede moed de 
rest van het jaar in. 

 

RAOD VAN DE HELFT VAN DE PIEPEBLAOZERS 

HEEFT VERRASSING IN PETTO  

De bedoeling is dat de Nieuwjaarsborrel niet enkel en 
alleen een ‘feestje’ is voor de leden van schutterij Sint 
Isidorus. Alle inwoners van Oud-Dijk zijn hiervoor 
dan ook van harte uitgenodigd.  

De Raod van de helft van de Piepeblaozers heeft al 
laten weten dat ze van de partij zullen zijn. In 2020 
werd hun nieuwe prinses bekendgemaakt. We zijn 
benieuwd welke verrassing ze dit jaar in petto zullen 
hebben….  
 

HULDIGING VAN 7 JUBILARISSEN TIJDENS DE 

NIEUWJAARSBORREL 

Tijdens de Nieuwjaarsborrel worden de jubilarissen 
van onze schutterij gehuldigd. Een medaille vanwege 
25 jaar lidmaatschap zal worden opgespeld bij Gerco 
Honders, Harrie Lucassen en Jan Koppenol. Vanwege 

40 jaar lidmaatschap worden Roland Smits en Wim 
Venhorst gehuldigd. Een bijzondere medaille 
vanwege 50 jaar lidmaatschap wordt opgespeld bij 
twee markante en gerenommeerde (ere)leden van onze 
schutterij, namelijk Herman Willems en Teun Jansen. 
We danken al deze jubilarissen voor hun trouwe 
verbondenheid aan onze vereniging en wensen ze van 
harte proficiat toe. 
 

ALGEMEEN COMMANDANT JOS REULING 

ONTVANGT ZILVEREN ISIDORUS 

Wegens 25 jaar actief lidmaatschap ontvangt Jos 
Reuling op 9 januari de zilveren Isidorus. Jos is van 
1996 tot 2004 vendelier geweest en is vanaf 2004 de 
algemeen commandant van onze schutterij. De 
Nieuwjaarsborrel is een mooie gelegenheid om Jos 
samen met zijn vrouw Gerdy in het schutterszonnetje 
te zetten. 
 

RABO CLUB SUPPORT ACTIE LEVERT MOOI 

RESULTAAT OP VOOR DE JONGE BIELEMANNEN 

In de vorige Nieuwsbrief is een oproep gedaan aan 
leden van de Rabobank om stemmen uit te brengen  op 
het door onze schutterij aangedragen doel, namelijk de 
kleding en materialen voor de twee nieuwe jonge 
bielemannen Dorus Loeters en Tim Koppenol. 

Dankzij de stemmen van ieder die onze schutterij een 
goed hart toedraagt is het mooie bedrag van 333 euro 
toegekend. Echt een mooi resultaat en bij dezen een 
welgemeend dankjewel aan ieder die haar/zijn stem 
heeft uitgebracht! Dank voor jullie steun! 

 

 


